
 

 

 

 

 

AGENDA 

 

    

7-20 jan. 
21 jan. 
21 jan. 
21 jan.-1 febr. 
23 jan. 
25 jan. 
25 jan. 
25 jan. 
28 jan. 
28 jan. 
29 jan. 

31 jan. 
1 febr. 
3 febr. 
 
4 febr. 
4 febr. 
5 febr. 
11 + 12 febr. 
11 + 12 febr. 
13 febr. 
13 feb. 
15 febr. 

15 febr. 
18 t/m 22 febr. 
18 febr. 
19 + 20 febr. 
25 febr t/m 1 
mrt. 

R, 3M/4M(H) 
R, 3HAV/4M(H) 
R, 3H 
D, 2e klas 
Allen 
R 
D 
Groep 7 & 8 
R, klas 1-3 
R, klas 4M(H) 
R, 3M 

Groep 8 
R + D, klas 1 
R+D, 1-2 Sp+  
R, 4 LO2 
 
R, 3AV 
R 
R, klas 1-3 
R, 4M(H) 
Allen 
R, 4M(H) 
R+D, klas 1 

R, 3M1 + 3M2 
Allen 
R, LO/LO2 
R, 3M 
Allen 

1e afnameperiode rekentoets 
Inleveren voorlopige profielkeuze 
Inleveren stroomkeuze 
Leerplangesprekken 
3-uurs activiteit 
Verkort rooster (50 min.) 
Verkort rooster, les tot 12.30 uur 
Open dag Mheenpark 
Opgeven herkansing roosterperiode 1 en 2 
Opgeven herkansing roosterperiode 2 
Beroepengesprekken met ouders 

Algemene informatieavond voor ouders  
Wintersportdag 
Midwintermarathon (8 van Apeldoorn) 
 
Ouderraad 
Informatieavond over 4VWO op WB 
10 minuten gesprekken vakdocenten 
Herkansingen roosterperiode 1 en 2 
Herkansingen roosterperiode 2 
3-uurs activiteit 
Presentatieavond profielwerkstuk 
Reservedatum wintersportdag 

Excursie Amsterdam (LV/CKV) 
Afrondingsweek   
Inhaalmoment LO/LO2 
LOB dagen & stage 
Krokusvakantie 

 
 
 
 
15.00-16.30 uur 
 
 
17.30-21.00 uur 
 
 
19.00-20.30 uur 

19.30-21.00 uur 
 
 
 
19.30-21.30 uur 
19.30-21.30 uur 
15.00-21.30 uur 
15.05-16.30 uur 
15.05-16.30 uur 
15.00-16.30 uur 
19.30-21.00 uur 
 

 
 
15.00-16.30 uur 

    

DOOR DE DIRECTIE 

 

Hoewel we al ver in januari zitten, wil ik u bij deze, in de eerste Mhemouders van 2019, toch nog, 
mede namens alle medewerkers van het Veluws College Mheenpark, een gelukkig en gezond 2019 

wensen.  
 
Een drukke periode breekt aan. Ik denk hierbij onder andere aan de Open Dag, de wintersportdag 
voor de brugklassen en de 10-minuten-gesprekken met de vakdocenten (op dinsdag 5 februari). 
Inschrijven voor een 10-minuten-gesprek met één of meer vakdocenten was mogelijk tot en met 
15 januari. Mocht u dit vergeten zijn, wil ik u dringend vragen dit per omgaande alsnog te doen. 
 

Tot slot wil ik u er met enige trots op wijzen dat we sinds deze week een nieuwe website hebben:  
https://mheenpark.veluwscollege.nl/  We zijn benieuwd wat u er van vindt …….. 

 
Met vriendelijke groet,  
 
René de Jonge (directeur Veluws College Mheenpark) 
 

Mhemouders,  18 januari 2019 

https://mheenpark.veluwscollege.nl/
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OPEN DAG                                                               VOOR ALLE OUDERS 

 
Vrijdag 25 januari vindt onze Open Dag plaats. Tussen 17.30u en 21.00u. 
zullen ruim 2000 (!) leerlingen uit groep 7 en 8 en hun ouders Mheenpark 
bezoeken. Om een dergelijk grote toestroom goed te kunnen organiseren 

hebben onze huidige leerlingen geen toegang, tenzij ze helpen (en dus 
een toegangskaartje hebben) of met hun jonger broertje/zusje en ouders 
meekomen. In verband met de noodzakelijke voorbereidingen is er een 
verkort rooster; de lessen duren deze dag 50 minuten. Voor de Delta 
leerlingen eindigen de lessen om 12.30 uur.  

 
 

VELUWSE ONDERWIJSGROEP: ONDERWIJS VOOR ALLE LEERLINGEN-VOOR ALLE OUDERS                                                       

 
Onze school maakt deel uit van de Veluwse Onderwijsgroep. Sinds begin 

vorig jaar hebben de schoolbesturen van de Veluwse Onderwijsgroep en 
het Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs (AVOO) met elkaar 
gesproken over een mogelijke samenwerking. Gedurende het jaar zijn de 
verschillende medezeggenschapsraden en raden van toezicht 
meegenomen in deze gesprekken.  
 

Op 6 december jongstleden heeft de gemeenteraad van de gemeente 
Apeldoorn ingestemd met de wijziging van de statuten van AVOO en haar vertrouwen uitgesproken 
in een samenwerking met de Veluwse Onderwijsgroep. Dat betekent dat met ingang van 1 januari 
2019 Edison College, Koninklijke Scholengemeenschap en Gymnasium Apeldoorn deel uit maken 
van de Veluwse Onderwijsgroep. 
 
Samen willen we werken aan goed onderwijs nu en in de toekomst voor alle leerlingen in 

Apeldoorn. Daarbij staat voorop dat jongeren in Apeldoorn moeten kunnen blijven kiezen uit een 
breed onderwijsaanbod passend bij hun achtergrond, talenten, ambitie en ontwikkeling. 

TWEE VRAGEN OM HULP                                                                         VOOR ALLE OUDERS 

 
Op de Open Dag (vrijdag 25 januari) zullen een aantal leerlingen living 
statue zijn. We zijn dringend op zoek naar ouders die vanaf 16.00 uur 
kunnen helpen met schminken en/of begeleiden (tot ca. 21.00 uur). Kunt 
u ons helpen? Wilt u dan een mailtje sturen naar 
k.vaneldik@veluwseonderwijsgroep.nl? Veel dank alvast ! 
 

Volgt u ons al op Facebook? Op Facebook kunnen we ouders en leerlingen 
snel informeren over actuele zaken. Soms, bijvoorbeeld rond de Open 

Dag, plaatsen we ook berichten die voor ‘externen’ interessant kunnen zijn. Door deze berichten te 
liken en/of te delen helpt u ons enorm. 

ICT-VERANDERINGEN                                          VOOR ALLE OUDERS 

 
Alle leerlingen krijgen binnenkort een brief, of hebben deze pas gehad, 

waarin een aantal veranderingen op ict-vlak worden genoemd en 
uitgelegd.  
In het kort: Office 365 komt beschikbaar, vanaf 11 februari zullen 
leerlingen met nieuwe inloggegevens op ons Wifi-netwerk moeten 
inloggen, tot 4 maart kunnen ze belangrijke mail overzetten naar hun 

nieuwe account. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:k.vaneldik@veluwseonderwijsgroep.nl


 

 
3 

 

 

OUDERAVOND AVENTUS                                                                    VOOR MAVO 3 EN 4 

 
Op donderdag 7 februari is er van 19.30 uur tot 21.15 uur op Aventus 
aan de Laan van Mensenrechten in Apeldoorn een ouderavond over de 
overgang van voortgezet onderwijs naar MBO. De informatie is niet 

Aventus-specifiek, dus ook interessant als er gekozen wordt voor een 
andere MBO.  
 
Vragen die langskomen: Wat komt er allemaal kijken bij de overgang 
naar het MBO? Hoe zit het met de kosten van de opleiding die mijn 

zoon/dochter heeft gekozen? Worden reiskosten vergoed? En wat wordt er tijdens een mbo-
opleiding eigenlijk precies van mijn kind verwacht? Aanmelden kan via www.aventus.nl/ouderinfo 

OPVANG LESUITVAL                                                                               ALLEEN REGULIER 

 
Om bij incidentele lesuitval (zie ook voorwoord vorige Mhemouders) de 
continuïteit beter te borgen hebben we besloten, indien mogelijk, met 
ingang van komende week vaker dan voordien collega’s die bevoegd zijn 

voor het vak van de uitvallende collega te vragen de uitvallende les 
alsnog te geven.  

Als de betreffende docent op dat moment een tussenuur heeft, is dit 
gemakkelijk te organiseren. Als de betreffende docent op dat moment in 

een andere klas lesgeeft, kan het voorkomen dat de docent halverwege van klas wisselt. De pijn 
van lesuitval wordt dan als het ware door twee klassen gedeeld, maar deze zal tegelijkertijd 
minimaal zijn. In beide klassen is de voortgang immers geborgd: beide klassen krijgen 40 minuten 
instructie en hebben 40 minuten verwerkingstijd (onder toezicht). Leerlingen zijn deze week over 
deze nieuwe aanpak geïnformeerd.  

PAARSE VRIJDAG                                                                                 VOOR ALLE OUDERS 

 
De Paarse week die we er dit jaar van hebben gemaakt is een groot 

succes geweest. Vanuit de leerlingen zijn er veel positieve reacties 
gekomen, het thema "seksuele diversiteit" leefde echt.  
Misschien is ook uw kind thuisgekomen met een leuk verhaal, paars haar 
of een paarsgelakte vinger of is seksuele diversiteit tijdens het eten  
onderwerp van gesprek geweest? 
 
Zoals al in de Mhemouders van november stond: het moet/mag 

natuurlijk niet bij één dag solidariteit blijven; we willen de school zijn waar iedereen zich veilig 
voelt en zichzelf mag zijn. We willen dat leerlingen die meer willen weten of dingen willen delen, 
voelen dat dit op Mheenpark kan.  
 
Mocht u vragen, opmerkingen of ideeën hebben, schroom niet om dit aan te geven bij de mentor 
van uw zoon of dochter of bij mevrouw Voets. 

 
PERSONEEL                                                                                           VOOR ALLE OUDERS 

 
Mevrouw Owens (Engels) is met zwangerschapsverlof. Zij wordt 

vervangen door mevrouw Klomp. 
 
De heer Riemersma neemt de vervanging van mevrouw Schaap (Duits, 
ziekteverlof) voor zijn rekening. 
 
Mevrouw de Bruin (Frans) gaat de school na periode 3 verlaten. 

Inmiddels is een nieuwe collega gevonden: mevrouw Westerman. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aventus.nl/ouderinfo

